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Day 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานเถาหยวน ไตห้วนั-ไทจง ชมพระอาทติยต์กดนิเกา

เหมย่ – เฝิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

 

07.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้  4  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

VietJet โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตา่งๆ  

10.05 น.  บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานเถาหยวน ไตห้วนัโดยสายการบนิ VietJet เทีย่วบนิ VZ 562 

14.40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเถาหยวน ไตห้วัน 

  

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน 
ไตห้วัน - ไทจง ชมพระอาทติยต์กดนิเกาเหมย่ - เฝิงเจยี
ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

Snack แนะน า Talmud Yuan De 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

★★★ 

2. ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจันทรา วดัพระถังซมัจ๋ัง ชมิไขต่ม้
ใบชา – เยีย่มชมโรงงานผลติชาอูห่ลง – ถนนโบราณซาน
เสยี - รา้นขนมพายสบัปะรด ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

 เมนูปลา
ประธานาธิ

บด ี

แนะน า Relite Hotel 
Ximending หรอื
เทยีบเทา่ 

★★★ 

3. พระราชวังตอ้งหา้ม – อทุยานเยห่ลวิ - หมูบ่า้นโบราณจิว่
เฟ่ิน - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – ศนูยเ์วชส าอาง - ซือ่
หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 ซฟีู้ด แนะน า Relite Hotel 
Ximending หรอื
เทยีบเทา่ 

★★★ 

4. วัดหลงซาน ศนูยผ์ลติเครือ่งประดับเจอรเ์มเนยีม ชอ้ปป้ิง
ตกึไทเป101 - ทา่อากาศยานเถาหยวน – ทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิ

  

  

ขาไป VZ 562 BKK - TPE เวลา 10:05 - 14:40น. 

ขากลบั VZ 563 TPE - BKK เวลา 15:40 - 18:35น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20 KG. ถอืขึน้เครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 
  หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่กรณุาแจง้ในวนัจอง 

เร ิม่ 300 บาท/1 kg. 

 ตอ้งการระบทุีน่ ัง่  ราคา 

Premium Seat (3-8) 699 บ. / เทีย่ว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เทีย่ว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เทีย่ว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เทีย่ว 
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น าทา่นสู ่ไทจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ชมพระอาทติยต์กดนิเกาเหมย่ ถอืเป็นจดุชมววิ

พระอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุอกีแหง่ของเมอืงไตห้วัน แหลง่ทอ่งเทีย่วซึง่เป็นทางธรรมชาตขิองพืน้ทีชุ่ม่น ้า

บรเิวณชายทะเลของเมอืงไทจง มสีญัลกัษณ์เป็นกงัหันลมและในยามทีแ่สงอาทติยต์กกระทบน ้าทะเลท า

ใหส้วยเกนิบรรยาย 

 

เฝิงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชีอืเสยีงของเมอืงไทจงและไดรั้บการกลา่ววา่เป็นตลาดนัด

กลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลัยฝงเจีย่ ตลาดแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้และเตบิโตพรอ้ม

กบัมหาวทิยาลัย มรีา้นคา้ รา้นขายอาหาร เครือ่งดืม่ รวมถงึภตัตาคารใหเ้ลอืกมากมาย และยงัเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งส าอาง คอนแทคเลนส ์ฯลฯ ทีเ่ด็ดสดุส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบชานมไขม่กุ

ตลาดแหง่นีม้ ีOnitsuka tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

 

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานนอาหาร 

 

 

 ตอ้งการส ัง่จองอาหารลว่งหนา้  ราคา 

ขา้วไกเ่ทอรยิาก ิ+ น า้ 

219 บ. / เทีย่ว 

ขา้วแกงเขยีวหวาน + น า้ 

ขา้วผดัผกั + น า้ 

ไก ่+ มนับด + น า้ 

ไกอ่บสมนุไพร & บะหมี ่+ น า้ 
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พัก   Talmud Yuan De Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ชมิไขต่ม้ใบชา – เยีย่มชมโรงงานผลติชาอูห่ลง 

– ถนนโบราณซานเสยี - รา้นขนมพายสบัปะรด ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดัง และเป็นทีน่ยิมในหมู่

นักทอ่งเทีย่ว ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศทีง่ดงามดังหลดุออกมาจากภาพวาดทีส่ดุแสนโรแมนตกิและยงั

เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน เมนู ปลาประธานาธบิด ี 

 

นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ญัเชญิมา

จากชมพทูวปี รวมถงึของกนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ใครไดม้าเยอืนยงั

ทะเลสาบสรุยินัจันทรา น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา ซึง่ถอืเป็นของกนิหรอื

ของทานเลน่ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนยงัทะเลสาบสรุยินัจันทรา 

 

เยีย่มชมโรงงานผลติชาอูห่ลง ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมนั 

ปลกูบนเขาในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็น

ของฝาก  

 

ถนนโบราณซานเซีย่ ตัง้อยู ่ในเมอืงนวิไทเป มคีวามยาวประมาณ 200 เมตร เรยีงรายไปดว้ยตกึอาคาร

โบราณและรา้นคา้ตามตรอกซอกซอยมากมาย จงึใหค้วามรูส้กึเหมอืนยอ้นไปในสมยักอ่น 

 

 

น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก รา้นขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ภายในรา้นมขีนมของฝาก

มากมายไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดังอยา่งพายสบัปะรด อบใหม่ๆ  สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนั

ไดอ้ยา่งลงตวั อกีทัง้ยงัมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ และของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก่น็ยิมซือ้อยา่ง ป๊อป

คอรน์ชสี  

 

อสิระชอ้ปป้ิง ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเปเป็นแหลง่รวมแฟชัน่ทีท่ันสมยัของวัยรุน่ใน
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ไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมายโดยเฉพาะสนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง หรอื

ของกิ๊บชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟชัน่เรือ่ย ๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้

สนิคา้มแีบรนดข์องทนีีย้งัถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

 

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานนอาหาร  

พัก   Relite Hotel Ximending หรอืเทยีบเทา่   

 

Day 3 พระราชวงัตอ้งหา้ม – อทุยานเยห่ลวิ - หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – 

ศนูยเ์วชส าอาง – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ถา่ยรปูพระราชวงัตอ้งหา้ม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัแหง่ชาต ิหรอืทีเ่รยีกกนัวา่พพิธิภณัฑก์ู ้

กง 1 ใน 4 สดุยอดของพพิธิภณัฑโ์บราณสถานทีเ่ก็บสมบตัลิ ้าคา่ในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไวท้ีน่ี่

ทัง้หมด และมปีระวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี สมบตัทิีพ่ระราชวังแหง่นีม้เีกอืบ 750,000 ช ิน้ ทีอ่ยูด่า้นใน 

ชมของล ้าคา่หายาก เชน่ หยกผักกาดขาว หยกหมสูามชัน้ หยกตราประทับประจ าตวัของกษัตรยิเ์ฮยีน

หลงฮอ่งเต ้และงาชา้งแกะสลักสมบตัทิีพ่ระราชวังกูก้ง ทางพพิธิภณัฑไ์ดจั้ดแสดงหมนุเวยีนในทกุๆ 3 

เดอืน เนือ่งจากมสีมบตัมิากมาย จงึไมส่ามารถจดัแสดงไดใ้นครัง้เดยีว แตส่ าหรับชิน้ทีเ่ป็นไฮไลทจ์ะ

ยงัคงจัดแสดงอยูต่ลอดเวลา 

 

อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน ดว้ยความโดดเดน่ทาง

ธรณีวทิยากบัหนิรปูรา่งแปลกตา ซึง่ภมูทิศันห์นิของเยห่ลวิถอืวา่เป็นหนึง่ ในสิง่มหัศจรรยท์ีม่ ีช่ ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุในโลกอกีแหง่หนึง่ เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่

เกดิจากการกดักรอ่นของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ย โขดหนิ 

ชะงอ่นหนิทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิแีละรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หูรั้งผึง้ ซ ึง่มี

ชือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และทั่วโลก ใหท้า่นอสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน เมนู ซฟีู้ด  

 

หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ตัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็น

ถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นขายขนม

และอาหารตา่ง ๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ินทีห่ากใครมาเยอืนทีแ่หง่นีแ้ลว้ไมค่วรพลาดอนั

ไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ และไอศกรมีถั่วตัด และทีแ่หง่นีย้งัมกีารประดับโคมไฟสแีดง

อยูท่ีด่า้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขัน้บนัได ซึง่กลายเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นเิม

ชนัเรือ่งดังจาก เรือ่ง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI  
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อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้ง

ถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 สามารถชมชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูด ้

ยากภายในอนุสรณ์สถาน  

ชัน้บนจะมรีปูปัน้ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และ

จะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา ทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการ

ปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และอกีหนึง่พเิศษหากใคร

ไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อืพธิเีปลีย่นเวรทหารซึง่จะมทีกุ ๆ ตน้ชัว่โมงตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวัน  

โซนทีช่ัน้ลา่งมกีารจัดโชวส์ ิง่ของเครือ่งใชร้วมถงึภาพถา่ย 

 

น าทา่นสู ่ศนูยเ์วชส าอาง เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส าอางและสนิคา้เกีย่วกบัความงามทีไ่ดรั้บความ

นยิม ขึน้ชือ่จ าพวกยาและน ้ามนันวด 

 

อสิระชอ้ปป้ิง ซือ่หลนิ ไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์ารเ์กต็ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเมอืงไทเป ลิม้รสกบัอาหาร

พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วันคอื เตา้หูเ้หม็น และยงัมเีครือ่งดืม่อกีชนดิทีม่ตีน้ก าเนดิทีไ่ตห้วัน คอื ชา

นมไขม่กุ สว่นตลาดคนเดนิก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ มทีัง้สนิคา้เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับ รองเทา้

ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่งๆ  

 

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานนอาหาร  

พัก   Relite Hotel Ximending หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 วดัหลงซาน ศนูยผ์ลติเครือ่งประดบัเจอรเ์มเนยีม ชอ้ปป้ิงตกึไทเป101 - ทา่อากาศยานเถา

หยวน – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

วดัหลงซานซือ่ หรอื วดัเขามงักร  เริม่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1738 ซึง่ตรงกบัรัชสมยัของราชวงศช์งิ

จักรพรรดเิฉ่ียนหลง เป็นวดัเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงและความศักดิส์ทิธิ ์ทัง้ชาวไตห้วันและชาวตา่งชาตมิา

กราบไหวก้นัเป็นจ านวนมาก มผีูก้ลา่วไวว้า่วัดหลงซนัซือ่เป็นทีร่วมเทพเจา้องคต์า่งๆไวม้ากทีส่ดุแหง่หนึง่

ของไตห้วันและปัจจบุนัเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในกรงุไทเป 

 

น าทา่นสู ่ศนูยผ์ลติเครือ่งประดบัเจอรเ์มเนยีม ทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุทา่นทีม่าไทเปก็คงไมอ่ยากทีจ่ะ

พลาดแวะไปเลอืกซือ้สรอ้ยสขุภาพ มาเป็นเครือ่งประดบั ซึง่สรอ้ยชนดินีเ้ป็นเครือ่งประดับทีล่ ้าคา่ของ

ชาวไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณ ซึง่มหีลากหลายชนดิดว้ยกนั ทัง้ทีแ่บบสรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื ซึง่สามารถ

ชว่ยในเรือ่งของการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกาย ซึง่ตอนนีก้ าลังเป็นทีน่ยิมของคนเอเชยีเป็นอยา่งมาก 

 

จากนัน้น าทา่นชมววิ ณ ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชมววิ ชัน้ 89) อาคารสงูเสยีดฟ้า การกอ่สรา้งและ

ตกแตง่ทัง้ภายนอกและภายในตวัอาคาร ตา่งมปีระวตัแิละความเป็นมาทีน่่าสนใจ ทกุอยา่งลว้นแลว้แต่

สรา้งประกอบกบัหลกัฮวงจุย้ ตกึไทเป 101 เคยตดิอนัดบัเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูกวา่ 500 

เมตร และน าทา่นไปสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงกอ่นกลับประเทศไทย ตัง้แตช่ัน้ที ่1 – 6 ถกูสรา้งใหเ้ป็น

หา้งสรรพสนิคา้ โดยสนิคา้สว่นใหญข่องทีน่ีจ่ะเป็นสนิคา้แฟชัน่ แบรนดเ์นมหรหูราระดับไฮเอนด ์
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อยา่งเชน่ Versace , Montblance , Chanel , Dior 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  

15.40 น.       เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ VietJet ไตห้วนั เทีย่วบนิ VZ 563   

18.35 น.       เดนิทางกลับถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พัก2-3ทา่น/หอ้ง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

เด็กอาย ุ3 - 6 ปี 

ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พักเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

30 ตลุาคม – 02 พฤษจกิายน 65 15,977.- 15,977.- 3,977.- 

03 – 06 พฤศจกิายน 65 16,977.- 16,477.- 3,977.- 

12 – 15 พฤศจกิายน 65 16,977.- 16,477.- 3,977.- 

24 – 27 พฤศจกิายน 65 16,977.- 16,477.- 3,977.- 

03 – 06 ธันวาคม 65 18,977.- 18,477.- 3,977.- 

05 – 08 ธันวาคม 65 

(วันพอ่แหง่ชาต)ิ 
18,977.- 18,477.- 3,977.- 

09 – 12 ธันวาคม 65 

(วันรัฐธรรมนูญ) 
18,977.- 18,477.- 3,977.- 

23 – 26 ธันวาคม 65 18,977.- 18,477.- 3,977.- 
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24 – 27 ธันวาคม 65 19,977.- 19,477.- 3,977.- 

25 – 28 ธันวาคม 65 19,977.- 19,477.- 3,977.- 

26 – 29 ธันวาคม 65 19,977.- 19,477.- 3,977.- 

27 – 30 ธันวาคม 65 24,977.- 24,477.- 3,977.- 

28 – 31 ธันวาคม 65 

(วันปีใหม)่ 
24,977.- 24,477.- 3,977.- 

29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66 

(วันปีใหม)่ 
27,977.- 27,477.- 3,977.- 

05 – 08 มกราคม 66 17,977.- 17,477.- 3,977.- 

12 – 15 มกราคม 66 

(วันเด็ก) 
17,977.- 17,477.- 3,977.- 

26 – 29 มกราคม 66 20,977.- 20,477.- 3,977.- 

02 – 05 กมุภาพันธ ์66 17,977.- 17,477.- 3,977.- 

11 – 14 กมุภาพันธ ์66 

(วันวาเลนไทน)์ 

17,977.- 17,477.- 
3,977.- 

16 – 19 กมุภาพันธ ์66 17,977.- 17,477.- 3,977.- 

23 – 26 กมุภาพันธ ์66 17,977.- 17,477.- 3,977.- 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
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